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Informácia o zmene č. 8 vyzvania na 
projekty technickej pomoci 

č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 
(„ďalej len „Informácia o zmene“) 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 

(ďalej len „RO OP TP“)  v súlade s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom  

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu č. 24 k technickej pomoci informuje  

o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom 

„Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“, vyhláseného 

dňa 04. 04. 2016  na webovom sídle operačného programu Technická pomoc, v nasledovnom 

rozsahu: 

- v časti 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie 
(zdroje EÚ) 

Indikatívna výška zdrojov Európskej únie (v texte aj „EÚ“) v rámci vyzvania je 3 270 990,00 EUR. 

Zdôvodnenie zmeny:  

RO OP TP navýšil indikatívnu výšku zdrojov EÚ v rámci vyzvania o sumu 117 000,00 EUR na základe 

žiadosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu z dôvodu identifikovaných 

výdavkov na zriadenie a prevádzkovanie pobočky informačno-poradenského centra v Humennom. 

 

- v časti 2.8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

Prvá veta v prvom odseku bola zmenená nasledovne:  

Uvedené horizontálne princípy sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020, v čl. 7  

a 8 všeobecného nariadenia2. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Bola doplnená vysvetlivka pod čiarou za účelom presnejšieho informovania prijímateľov. 

 

- v časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k 
vyzvaniu 

                                                           
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 

Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým 

sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 

1083/2006.   
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V časti „Overovanie podmienok poskytnutia príspevku“ bolo zmenené znenie prvej vety 

doplnením poznámky pod čiarou nasledovne:  

Žiadateľ má možnosť ex-ante overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku v príslušných 

elektronických verejných registroch, resp. v ITMS2014+3. 

V časti „Schvaľovanie žiadostí o NFP“ bol predposledný odsek zmenený nasledovne:  

Pre konanie o ŽoNFP je rozhodujúci obsah ŽoNFP. RO OP TP nie je oprávnený vyvodiť negatívne 

dôsledky len z dôvodov formálnych nedostatkov elektronického a/alebo písomného podania; to 

neplatí v prípade, ak vytýkané formálne nedostatky neboli žiadateľom odstránené na základe 

predchádzajúcej výzvy na doplnenie formálnych nedostatkov elektronického a/alebo písomného 

podania. Dôvod, pre ktorý RO OP TP vydáva rozhodnutie o zastavení konania alebo rozhodnutie 

o neschválení musí byť jasný, odôvodnený a musí vyplývať z nedodržania podmienok zadefinovaných 

vo vyzvaní.  

V časti „Opravné prostriedky“ bola  pred bod b) doplnená veta:  

Postup pri odvolacom konaní, ak sú splnené predpoklady uvedené v § 22 ods. 6 a § 20 zákona  

o príspevku z EŠIF. 

V časti „Opravné prostriedky“ v bode b) bola zmenená veta v prvom odseku na nasledovné 

znenie:  

Ak by pri zmene rozhodnutia z neschválenia na schválenie podľa predchádzajúcej vety malo na 

základe výsledkov preskúmania ŽoNFP dôjsť ku kráteniu výšky výdavkov a takáto výška 

nekorešponduje presne s výškou, ktorej sa žiadateľ domáhal v odvolaní, tak o odvolaní rozhodne 

štatutárny orgán RO OP TP. 

V časti „Opravné prostriedky“ v bode c) bol doplnený bod 4) v znení:  

Vydá rozhodnutie o zastavení odvolacieho konania – štatutárny orgán RO OP TP vydá rozhodnutie  

o zastavení odvolacieho konania, ak po postúpení odvolania z RO OP TP nastanú skutočnosti 

odôvodňujúce zastavenie konania podľa § 20, ods. 1 písm. b) – e) zákona o príspevku z EŠIF.  

V prípade, ak po postúpení odvolania z RO OP TP nastanú skutočnosti uvedené v § 22 ods. 6 zákona  

o príspevku z EŠIF, t. j. žiadateľ vezme odvolanie späť, zastaví konanie poskytovateľ. 

 Časť „Príprava zmluvy o NFP“ bola zmenená na nasledovné znenie: 

V zmysle  §  25  ods.  1 zákona o príspevku  z EŠIF sa príspevok  poskytuje prijímateľovi  na 
základe a v súlade so zmluvou o NFP uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

Žiadateľ je v súlade s § 25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF povinný, pred uzavretím zmluvy  
o NFP, poskytnúť RO OP TP súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy o NFP. 

RO OP TP zasiela písomný návrh na uzavretie zmluvy o NFP a určí lehotu na prijatie návrhu 
žiadateľovi: 

a) ktorému rozhodnutie o schválení nadobudlo právoplatnosť,  

b) ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11 zákona o príspevku  
z EŠIF, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené a,  

c) ktorý poskytol potrebnú súčinnosť. 

                                                           
3 Overenie podmienky nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení a na sociálnom poistení a byť 

bezúhonný nie je možné zo strany žiadateľa uskutočniť prostredníctvom ITMS2014+ z dôvodu legislatívnych 

obmedzení.  
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V prípade, ak je prijímateľ a RO OP TP tá istá osoba, Zmluva o NFP sa neuzatvára a práva 
a povinnosti sú upravené rozhodnutím o schválení ŽoNFP. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP nadobúda 
účinnosť v momente, keď nadobudne právoplatnosť podľa paragrafu 52 odsek 1 zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 Zmluva o NFP, ktorú RO OP TP uzavrie so žiadateľom po ukončení procesu schvaľovania a výbere 
vhodných projektov, upravuje podrobné podmienky realizácie schváleného projektu a zohľadňuje  
pre  prijímateľa  relevantné  ustanovenia  všeobecne  záväzných právnych  predpisov  EÚ  a SR   
a  relevantné  ustanovenia  Systému  riadenia  EŠIF, Systému finančného riadenia a ďalších riadiacich 
dokumentov, ktorých úprava bola právnymi normami ponechaná na príslušné orgány. 

Vzor zmluvy o NFP ako aj Rozhodnutia o schválení ŽoNFP (v prípade, ak je prijímateľ a RO OP TP 

tá istá osoba)  sú zverejnené na webovom sídle RO OP TP  http://optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/. 
V prípade zmeny vzoru zmluvy o NFP/ Rozhodnutia o schválení ŽoNFP zverejnených na webovom 
sídle RO OP TP, ktoré nie sú prílohou vyzvania,  RO OP TP nahradí zverejnené vzory novou verziou. 
Predchádzajúce verzie sú dostupné v archíve s jasným označením čísla verzie a vymedzeným 
obdobím platnosti. 

RO OP TP zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy o NFP bezodkladne po podpise štatutárnym 

orgánom. V zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) je 

od 1. 11. 2016 zmluva o NFP vyhotovená v elektronickej podobe a zmluvné strany ju podpisujú 

kvalifikovaným elektronickým podpisom (na základe kvalifikovaného certifikátu, mandátneho 

certifikátu). Uzatvorenie zmluvy o NFP v elektronickej podobe sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie 

každého dodatku k zmluve o NFP. V prípade elektronického podpisu zmluvy o NFP splnomocnenou 

osobou je súčasťou dokumentu zmluvy o NFP  aj Plnomocenstvo s uvedením čísla a dátumu 

Plnomocenstva. 

Iba v riadne odôvodnených prípadoch môže RO OP TP pristúpiť k podpisu zmluvy o NFP v tlačenej 
forme. V tomto prípade RO OP TP zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy o NFP v minimálne 
štyroch rovnopisoch doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom bezodkladne po podpise 
štatutárnym orgánom. RO OP TP poskytne žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o 
NFP (minimálne  5 pracovných dní).  

Návrh na uzavretie zmluvy o NFP zaniká dňom uplynutia lehoty určenej v tomto návrhu alebo 
doručením prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o NFP. RO OP TP je oprávnený 
rozhodnúť, že návrh na uzavretie zmluvy o NFP bude odovzdaný žiadateľovi po dohode s ním  na 
pracovisku RO OP TP. Žiadateľ je zároveň oprávnený rozhodnúť o nevyužití poskytnutej minimálnej 
lehoty na prijatie návrhu a o následnom prijatí/odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o NFP. 

V prípade podpísania zmluvy o NFP v tlačenej podobe zasiela žiadateľ na RO OP TP aj podpisový 
vzor, prípadne aj splnomocnenie, v dvoch rovnopisoch (vzor podpisového vzoru je zverejnený pri 
zmluve o NFP na webovom sídle RO OP TP http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/). Deň 
doručenia prijatého návrhu na uzavretie zmluvy o NFP je dňom nadobudnutia platnosti a zároveň 
momentom uzavretia zmluvy o NFP.  

RO OP TP zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zverejnenie zmluvy o 
NFP v Centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jej zverejnenia je deň účinnosti zmluvy o NFP 
a žiadateľ sa stáva prijímateľom. Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím 
účinnosti zmluvy o NFP alebo nadobudnutím právoplatnosti Rozhodnutia, ak je prijímateľ a RO OP TP 
tá istá osoba. 

http://optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/
http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/
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Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy o NFP, vrátane 
povinnosti RO OP TP oznámiť prijímateľovi vhodným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti (napr. 
listom alebo iným vhodným spôsobom v nadväznosti na zvolenú formu komunikácie medzi RO OP TP 
a prijímateľom určenú v zmluve o NFP) nové znenie zmenených článkov zmluvy o NFP, ku ktorým 
došlo z dôvodu zmien v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia a ostatných 
dokumentov, na ktoré sa zmluva o NFP odvoláva. 

Zmeny projektov ako aj podmienky a spôsob ukončovania zmluvného vzťahu sú bližšie popísané 
v Príručke pre prijímateľa. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Časť  „Príprava zmluvy o NFP“ bola upravená na základe potreby RO OP TP. V prípade elektronického 

podpisu zmluvy o NFP splnomocnenou osobou bolo doplnené, že súčasťou dokumentu zmluvy 

o NFP  je aj Plnomocenstvo s uvedením jeho čísla a dátumu. V prípade zmluvy o NFP v tlačenej forme 

bol zmenený počet rovnopisov zaslaných žiadateľovi na štyri rovnopisy. 

Všetky ďalšie zmeny v časti 3. boli vykonané v zmysle Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 

2014 – 2020, verzia 9. 

 

- v časti 5. Prílohy vyzvania 

Aktualizácia prílohy č. 1 - Formulár žiadosti o NFP. 

Aktualizácia prílohy č. 2 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Príloha č. 1 bola aktualizovaná v zmysle Vzoru CKO 15, verzia 4. 

V prílohe č. 2 bol doplnený projektový ukazovateľ P0589 a iný údaj D0128 na základe záverov 

certifikačného overovania (kód v ITMS2014+: OC301191201). 

 

 

 
Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 10. 12. 2019 
 
Vykonané zmeny v náležitostiach a prílohách vyzvania sa vzťahujú aj na schválené ŽoNFP a ŽoNFP 
predložené pred dátumom účinnosti zmeny, o ktorých ešte RO OP TP nerozhodol. 

Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk. 

 

  

http://optp.vlada.gov.sk/
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Podpisová príloha k informácii o zmene č. 8 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4 

 

Názov vyzvania:  Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1 

 
Informáciu o zmene vypracovala:  
Mária Šušlíková 
manažér pre programovanie                                                          Podpis: overila 
 
Dátum vypracovania zmeny:  
05. 12. 2019 
 
 
 
Informáciu o zmene schválil: 
Peter Kostolný 
generálny manažér   
 
 

Podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.  
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